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Kaisu Almonkari 
UP. 2015
22 x 19 x 17cm, drewno lipowe, złocone na mikstion 
Cena wywoławcza: 500 zł

Kaisu Almonkari jest absolwentką warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, malarką, rzeźbiarką 
i ilustratorką. W swojej twórczości zajmuje się m.in. funkcjonowaniem rzeźby w przestrzeni 
miejskiej. Jej dzieła w drewnie lipowym są pozłacane płatkami złota na mistikonie. Jest to 
technika pochodząca z V w. n.e., która wymagają bardzo długiej i precyzyjnej pracy.

August,
Joy. 2018
kubek 7.5 x 8cm, mlecznik 5x 6cm, miseczka 9 x 3.5 kieliszek na jajko 5 x 3cm, 
porcelana
Cena wywoławcza: 100 zł

August jest pracowanią projektową założoną przez Irinę Grishinę i Olgę Milczyńską, 
wytwarzającą ręcznie wykonane przedmioty z porcelany i projektującą przedmioty 
codziennego użytku. Celem artystek jest tworzenie pięknych, nowoczesnych przedmiotów 
najwyższej jakości, wykonanych przy użyciu tradycyjnych technik. W 2016 roku pracownia 
August wyróżniona została statuetką Must Have. Projekt Joy ma na celu zwrócenie uwagi na 
przyjemność jaką daje jedzenie, dlatego przedmioty te mają delikatne, eleganckie formy.
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Jan Bajtlik
Celebrate the City, 2016
100 x 70cm, druk cyfrowy 
Cena wywoławcza: 100 zł

Uznany grafik, ilustrator i plakacista, Jan Bajtlik jest członkiem Stowarzyszenia Twórców 
Grafiki Użytkowej. Od 2016 roku pracuje dla marki modowej Hermes Paris, tworząc m.in. 
projekty chust, ceramiki i liternictwa. Jego prace często są zaangażowane społecznie i dotyczą 
przestrzeni miejskiej. Wystawiał i otrzymywał nagrody zarówno w kraju, jak i za granicą. Plakat 
Celebrate the City stworzony został na Graphic Design Festival w Paryżu i przedstawia różnych 
mieszkańców miasta, wspólnie i zgodnie korzystających z jego możliwości.

Jan Bersz 
Dust, 2001
48 x 34cm, sitodruk, edycja 15 sztuk 
Cena wywoławcza: 100 zł

Jan Bersz jest absolwentem wydziału projektowania graficznego na Akademii im. Gerrita 
Rietvelda w Amsterdamie. Zajmuje się projektowaniem identyfikacji wizualnych, logotypów, 
książek i plakatów. Razem z grafikami Jerzym Gruchotem i Wojciechem Kossem tworzy grupę 
Full Metal Jacket, która pracowała m.in. dla TVP Kultura, Polsatu, CSW Znaki Czasu w Toruniu 
czy Fundacji Helsińskiej.
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Jan Bersz
3 kubki (Mamsam: (1) Modern - 2017, (2) Fabryka - 2016,
(3) Full Metal Jacket - 2010)
kalkomania ceramiczna 
Cena wywoławcza: 100 zł

Firma Mamsam współpracuje z uznanymi współczesnymi grafikami i projektantami. Wzory 
kubków Mamsam inspirowane są przeszłością: estetyką PRL-u i niemieckim designem z lat 
60-tych, ale są też komentarzem do współczesności.

Alicja Bielawska
Śniąc w nocy w blasku dnia (szkic, V), 2018
29,7x 42 cm, kredka, tusz na papierze milimetrowym 
Cena wywoławcza: 500 zł

Alicja Bielawska (ur. 1980) studiowała na Gerrit Rietveld Academie w Amsterdamie. Tworzy 
rzeźby, instalacje, rysunki i pisze poezje. Jej prace koncentrują się wokół materialnej sfery 
codzienności i relacji pomiędzy przedmiotami, wnętrzami, a wspomnieniami. Interesuje ją 
względność naszej percepcji i rola pamięci.
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Marek Bimer
owalna a w środku kanciasta, 2016
70 x 28cm, metal 
Cena wywoławcza: 500 zł

Natalia Bimer 
Sprawy Osobiste, 2016
107 x 78cm sitodruk 
Cena wywoławcza: 500 zł

Marek Bimer jest artystą rzeźbiarzem. Jego prace łączą różne techniki. Często wykonane są 
z metalu i drewna. owalna a w środku kanciasta należy do cyklu rzeźb stworzonych w tradycji 
abstrakcji geometrycznej.

Natalia Bimer jest absolwentką Wydziału Grafiki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.
W 2017 roku wzięła udział w wystawie Coming Out - Najlepsze dyplomy Akademii Sztuk 
Pięknych. Zajmuje się grafiką artystyczną, ilustracją, grafiką komputerową, a także instalacją 
i performance. Współpracuje z kwartalnikiem Przekrój jako rysowniczka i ilustratorka.
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Tymek Borowski 
Untitled, 2018
26 x 21 cm , Tusz na papierze bezkwasowym 
Cena wywoławcza: 500 zł

Tymek Borowski (ur. 1984, mieszka w Warszawie) artysta wizualny. Dwa główne obszary jego 
pracy to malarstwo (głównie pół-abstrakcyjne portrety i "krajobrazy" przedstawiające różne 
zjawiska świata materialnego) oraz eksperymentalne, narracyjne formy, takie jak filmy, zdjęcia 
cyfrowe i animacje 3D. Laureat Paszportów POLITYKI w kategorii Sztuki wizualne.

Jan Brykczyński 
The Gardener, 2015
29 x 20cm, książka artystyczna, 88 stron, 43 kolorowe zdjęcia, twarda oprawa 
Cena wywoławcza: 100 zł

Jan Brykczyński zajmuje się fotografią dokumentalną. Jest laureatem prestiżowej nagrody 
Syngenta Photography Award Professional Commission, dzięki której wydał książkę The 
Gardener. Swoje prace wystawiał m.in. w Niemczech, Holandii i Szwajcarii, a także w Centrum 
Sztuki Współczesnej w Warszawie. Projekt The Gardner opowiada o ogrodach miejskich 
w tak różnych miejscach jak Warszawa, Nowy Jork, Nairobi czy Erywań. Uprawa i produkcja 
żywności jest jedną z najstarszych czynności wykonywanych przez ludzkość, jednak 
Brykczyński analizuje ją z innego punktu widzenia - współczesnej przestrzeni miejskiej.
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Tymoteusz Bryndal 
Można Mieć Wszystko, 2018
100 x 70.7cm, druk cyfrowy 
Cena wywoławcza: 500 zł

Tymoteusz Bryndal jest absolwentem Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, a także 
muzykiem i plakacistą. W swoich pracach wykorzystuje różnorodne techniki artystyczne, 
takie jak film, fotografia i grafika. Celem jego sztuki, według artysty, jest komentowanie 
rzeczywistości w celny, ironiczny sposób. W tym zeszłym roku Bryndal został nominowany 
do Konkursu Najlepszych Dyplomów Sztuki Mediów na Międzynarodowym Biennale Sztuki 
Mediów we Wrocławiu.

Tytus Brzozowski 
Zimowa Kredytowa, 2018
35 x 35cm, certyfikowany wydruk fine - art 
Cena wywoławcza: 500 zł

Tytus Brzozowski jest architektem i akwarelistą, który w swoich pracach łączy elementy 
znajomego, warszawskiego krajobrazu z fantastycznymi, wymyślonymi dodatkami. W ten 
sposób opowiada o mieście swoich marzeń - które jest nowe, ale jednocześnie tutejsze. 
Zimowa Kredytowa pokazuje Warszawę w jej najbardziej interesującym wydaniu: tam, gdzie 
historia przeplata się z nowoczesnością.
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Dorota Buczkowska
Back at the River's Edge, 2014
50 x 60cm, olej na płótnie 
Cena wywoławcza: 500 zł

Dorota Buczkowska jest absolwentką Wydziału Rzeźby oraz Wydziału Konserwacji 
i Restauracji Dzieł Sztuki na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Wystawiała swoje 
prace między innymi w Narodowej Galerii Sztuki Zachęta i Centrum Sztuki Współczesnej 
w Warszawie. W swoich pracach wykorzystuje różnorodne media. Jej sztukę charakteryzuje 
specyficzne, autorskie operowanie świetlistością zastosowanych barw. Artystka podejmuje 
wątki integrowania traumy, oswajania tego, co wyparte.

Mateusz Choróbsk!
Moszna, 2016
żeliwo, aluminium, technika własna, 72 x 13 cm (wymiary zmienne)
Cena wywoławcza: 500 zł

Mateusz Choróbski (ur. 1987) -  absolwent Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu (2011), 
Pracowni Działań Przestrzennych w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie (2013) oraz 
Międzywydziałowej Specjalności Multimedialnej na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka 
Chopina w Warszawie. Stypendysta MKiDN (2014), Ministra Edukacji Narodowej (2012). 
Swoje prace pokazywał na wystawach indywidualnych, m.in. „Moszczenie" wraz z Ronit 
Porat w Fundacji Asymetria w Warszawie (2015), „Niebieski ptak" w Zonie Sztuki Aktualnej 
w Szczecinie (2015), „Opętało mnie słońce i miałem ochotę się śmiać" w Galerii Arsenał 
w Białymstoku (2015), oraz grupowych: „Gateways" w KUMU w Tallinie (2011) oraz 
„Precipitations" w Another Vacant Space, w ramach Berlin Art Week (2014).
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Mikołaj Chylak 
Przyjaźń, 2012
35 x 50cm, akryl na papierze 
Cena wywoławcza: 500 zł

Ignacy Ciszewski 
Wielki Błękit, 2017
60 x 40cm, fotografia analogowa 
Cena wywoławcza: 100 zł

Mikołaj Chylak, oprócz malarstwa sztalugowego, zajmuje się pracą dydaktyczną oraz animacją 
kultury w obszarze sztuk wizualnych. Na zamówienie Muzeum Powstania Warszawskiego 
wykonał mural w ramach akcji Mur Sztuki, a w 2012 roku otrzymał wyróżnienie w konkursie 
Książka Roku za ilustracje do tomu poezji Czesława Miłosza Świat. Poema naiwne. Poza 
indywidualnymi wystawami, uczestniczył także w wielu wystawach zbiorowych w kraju 
i za granicą, a jego dzieła znajdują się w kolekcjach w Stanach Zjednoczonych, Danii,
Wielkiej Brytanii i Niemczech. O swoich pracach mówi, że są one "śladami bieżącej walki 
o oswobodzenie oka, ręki, ducha".

Ignacy Ciszewski jest absolwentem Wydziału Operatorskiego i Realizacji Telewizyjnej 
Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. 
Jego pasją jest również fotografia. Zdjęcie Wielki Błękit udowadnia, że artysta równie pewnie 
jak za kamerą czuje się za obiektywem aparatu fotograficznego.
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Iwona Demko,
Jestem Tutaj, Aby Pomóc Tym, Którzy Cierpią Podobnie, 2017
20 x 40cm, akryl na płótnie, koraliki 
Cena wywoławcza: 500 zł

Iwona Demko jest absolwentką Wydziału Rzeźby na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, 
gdzie obecnie pracuje. Prezentowała swoje prace na wielu wystawach indywidualnych 
i zbiorowych w kraju i za granicą. Jest rzeźbiarką i feministką oraz, jak sama się nazywa, 
"rzeźbiarką waginistką". Według artystki wszystkie jej prace w większym lub mniejszym 
stopniu dotyczą problemów kobiet.

Jan Diehl-Michałowski 
Impresja Zimowa, 2016
70 x 100cm, monotypia, kolaż E/U, farba sitodrukowa, papier, sygnowana jest na 
awersie i w prawym dolnym rogu na rewersie 
Cena wywoławcza: 500 zł

Jan Diehl-Michałowski jest grafikiem, od 2013 roku prowadzi studio projektowania graficznego 
Michałowski Studio, współpracujące z innymi projektantami. W 2017 roku brał udział 
w wystawie Grafiteka na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, na której prezentowane były 
prace artystów skupionych w Okręgu Warszawskim Związku Polskich Artystów Plastyków 
oraz zaproszonych gościnnie wybitnych polskich grafików i profesorów uczelni artystycznych. 
Grafiki z serii Impresja Zimowa sprzedane zostały na licznych aukcjach.
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Krystyna Engelmayer-Urbańska 
Przewodnik po Licheniu, 2016
14.8 x 21cm, druk riso 
Cena wywoławcza: 100 zł

Julia Fukiet 
bez tytułu, 2017
a3, plakat, kolaż
Cena wywoławcza: 100 zł

Krystyna Engelmayer-Urbańska jest absolwentką grafiki na Polsko-Japońskiej Akademii 
Technik Komputerowych. Obecnie współpracuje m.in. z Państwowym Muzeum Etnograficznym 
w Warszawie. Przewodnik po Licheniu jest jej pracą dyplomową, w której bada Bazylikę 
Najświętszej Marii Panny Licheńskiej w Licheniu Starym nie tylko jako przykład architektury 
sakralnej, ale także jako zjawisko społeczne. Interesuje ją czemu miejsce, powszechnie 
uznawane za szczyt kiczu, przyciąga tłumy zwiedzających.

Julia Fukiet jest studentką grafiki na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.
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Julia Fukiet 
bez tytułu, 2017
a3, plakat, grafika wektorowa 
Cena wywoławcza: 100 zł

Michał Gayer
Dziewczyna i wilkołak -  Aleksandra Nowakowska, 2018
52 x 46 cm, Tusz na papierze 
Cena wywoławcza: 500 zł

Julia Fukiet jest studentką grafiki na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Artysta wizualny pracujący w różnych technikach: malarstawo, rysunek, obiekty, instalacje, 
fotografie, nagrania. Urodził się w 1984 w Tychach, na Śląsku.
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Maurycy Gomulicki 
Prekrasnya, 2018
40 x 70cm, serigrafia 
Cena wywoławcza: 500 zł

Maurycy Gomulicki jest artystą, projektantem, fotografem, a także kolekcjonerem 
i antropologiem kultury popularnej. Ukończył grafikę na warszawskiej Akademii Sztuk 
Pięknych. Zrealizował szereg obiektów i instalacji w przestrzeni publicznej. Wiele jego prac 
odnosi się do tematów popkultury oraz erotyki. Multidyscyplinarny projekt Pink Not Dead, 
wystawiony zarówno w Meksyku, jak i w warszawskim Centrum Sztuki Współczesnej w 2006 
roku, zapewnił mu popularność i rozpoznawalność wśród publiczności. Intensywny kolor, 
eksplorowany tak w swoim potencjale witalnym, jak w wymiarze socjo-kulturowym, jest 
istotnym elementem w jego twórczości.

Jan Gostyński 
DRG2, 2015
40x10x15 cm, gips szlifowany, stal 
Cena wywoławcza: 500 zł

Jem, piję, budzę się, wstaję i żyję. Co to oznacza? Oznacza to, że egzystuję. Po co, dlaczego? 
Chyba po to, żeby zasnąć. A czym jest sen?
Sen jest marzeniem, marzeniem sennym.
A czym jest marzenie? Marzenie jest czymś 
nadającym cel temu wszystkiemu.
Zaczynam więc marzyć, tworzyć. Tworzę świat, nowy, lepszy, surrealistyczny, jednak na swój 
sposób prawdziwy.
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Jan Gostyński 
Szkic do rzeźby, 2018
29,7x21 cm, tusz na kartce,
Cena wywoławcza: 100 zł

Jan Gostyński ur. 23 sierpnia 1994 roku w Warszawie. Studia w Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie rozpoczął w 2012 na Wydziale Grafiki (studia niestacjonarne). W 2013 roku zdał 
egzamin wstępny na I rok sudiów stacjonarnych na Wydziale Rzeźby. W 2017 obronił dyplom 
licencjacki w pracowni gościnnej Krzysztofa M. Bednarskiego. Obecnie ukonczył IV rok 
w pracowni Adama Myjaka.

Jan Grabowski
Dziewczyna z Różowymi Włosami
40 x 50cm, odbitka kolorowa 
Cena wywoławcza: 500 zł

Jan Grabowski jest absolwentem Warszawskiej Akademii Fotografii. Jego prace prezentowano 
na wystawie zorganizowanej w ramach festiwalu Kraków Photo Fringe. Jest także wielokrotnie 
nagradzanym reżyserem filmów krótkometrażowych - Inicjacja (2013) i Kierowca (2014).
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Maksymilian Hryniewicki 
Krowy, 2017
100 x 70cm, fotografia cyfrowa 
Cena wywoławcza: 500 zł

Fotograf Maksymilian Hryniewicki zajmuje się fotoreportażem, fotografuje naturę - jak na 
prezentowanym zdjęciu, a także ludzi i architekturę. Zajmuje się też fotografią motoryzacyjną 
i reklamową. W 2016 roku zajął I miejsce w kategorii "Historie prawdziwe" w 7. edycji 
Ogólnopolskiego Studenckiego Konkursu Fotograficznego "Głębia Spojrzenia" za cykl 
Uchodźcy dokumentujący sytuację uchodźców na Bałkanach. Jest także studentem Etnologii 
i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Gdańskim. Aktualnie mieszka w Zagrzebiu.

Maksymilian Hryniewicki 
Okna, 2017
40 x 60cm, fotografia cyfrowa 
Cena wywoławcza: 500 zł

Fotograf Maksymilian Hryniewicki zajmuje się fotoreportażem, fotografuje naturę - jak na 
prezentowanym zdjęciu, a także ludzi i architekturę. Zajmuje się też fotografią motoryzacyjną 
i reklamową. W 2016 roku zajął I miejsce w kategorii "Historie prawdziwe" w 7. edycji 
Ogólnopolskiego Studenckiego Konkursu Fotograficznego "Głębia Spojrzenia" za cykl 
Uchodźcy dokumentujący sytuację uchodźców na Bałkanach. Jest także studentem Etnologii 
i Antropologii Kulturowej na Uniwersytecie Gdańskim. Aktualnie mieszka w Zagrzebiu.
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Karolina Jablonska 
ozimina,2018
40 x 40 cm, spray na papierze 
Cena wywoławcza: 500 zł

Absolwentka Wydziału Malarstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. W jej twórczości 
krytyka artystyczna widzi kontynuację założeń formalnych neoekspresjonizmu -  głównie 
dzięki wyrazistej palecie, deformacji oraz dynamicznym układom kompozycyjnym. Jednym 
z bardziej charakterystycznych motywów dla Jabłońskiej są autoportrety -  artystka pojawia 
się we własnej osobie umorusana w błocie, bez zęba, z cytryną czy morderczo usposobionym 
kotem domowym. Twórczyni często sięga po wątki mitologiczne i reinterpretacje klasycznych 
kompozycji, jednak głównym tematem prac artystki są gwałtowne emocje. Bohaterki 
i bohaterzy obrazów śmieją się do rozpuku, patrzą głęboko w oczy, by zaraz zacząć okładać 
pięściami do nieprzytomności.

Piotr Janas
Zaginione prace, 1997/1998
zestaw 3 polaroidów, 11 x 9 cm (3 sztuki)
Cena wywoławcza: 500 zł

Piotr Janas artysta malarz. Urodził się w 1970 roku w Warszawie. Jeden z najważniejszych 
współczesnych malarzy. Studiował malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w 
pracowni prof. Jerzego Tchórzewskiego. Współpracuje z warszawską Fundacją Galerii Foksal, 
nowojorskim Bortolami oraz berlińską Galerie Giti Nourbakhsch. Mieszka i pracuje 
w Warszawie.
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Kacper Janusiak 
Opera, 2014
fotografia cyfrowa, rozmiar 30x45cm w ramie 40x60 z białym Passe-partout 
Cena wywoławcza: 500 zł

Kacper Janusiak jest absolwentem Wydziału Architektury Wnętrz Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie. Zajmuje się projektowaniem graficznym i fotografią. Głównym motywem jego 
zdjęć jest architektura, najczęściej pozbawiona obecności człowieka.

Grzegorz Jarmocewicz 
Każda miniona chwila [...], 2015
100 x 159cm, technika własna (druk UV emulsji fotograficznej w entropii na podłożu 
aluminiowym), sygnowana na rewersie (pierwsza kopia kolekcjonerska 2015/18) 
Cena wywoławcza: 500 zł

Fotograf Grzegorz Jarmocewicz jest autorem wielu wystaw w kraju i za granicą, a także 
autorem publikacji na temat fotografii. Jego prace znajdują się między innymi w Centrum 
Sztuki Współczesnej w Warszawie. Jarmocewicz jest także dyrektorem artystycznym 
Międzynarodowego Konkursu Fotografii Białystok Interphoto.
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Łukasz Jastrubczak 
TREAP
100 x 60 cm, wydruk cyfrowy 
Cena wywoławcza: 500 zł

Łukasz Jastrubczak, artysta sztuk wizualnych, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w 
Krakowie. Niemal od początku swojej działalności artystycznej Jastrubczak odnosi się do 
języka kina oraz możliwości jakie daje ta forma ekspresji. Język filmu fabularnego próbuje 
przełożyć na rzeczywistość poza filmową. Inscenizuje w niej sytuacje o podłożu filmowym. 
Nawiązuje do licznych mitów sztuki awangardowej, do jej badań percepcji oraz do sztuki 
konceptualnej. W 2013 został uznany za najciekawszego młodego artystę zdobywając 
pierwszą nagrodę w konkursie Spojrzenia.

Emilia Jechna 
Nur, 2018
60 x 73cm, akryl na płótnie 
Cena wywoławcza: 500 zł

Emilia Jechna jest studentką Edukacji Artystycznej z Arteterapią w Kolegium Edukacji 
Artystycznej w Warszawie i absolwentką Studium Technik Scenograficznych. W swojej 
twórczości wykorzystuje i łączy różne media artystyczne: od malarstwa, poprzez rysunek, aż 
po prace multimedialne. Swoje dzieła wystawiała indywidualnie, a także podczas grupowej 
wystawy w Muzeum im. Władysława Hasiora w Zakopanem.
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Karolina Jonderko 
Helping Hand, 2013
40 x 55cm, technika cyfrowa 
Cena wywoławcza: 500 zł

Karolina Jonderko jest absolwentką fotografii na Wydziale Operatorskim łódzkiej Szkoły 
Filmowej. Zdobyła wiele prestiżowych nagród, w tym: Foto Visura Spotlight Grant, Luceo 
Student Award, Grand Press Photo, a jej prace prezentowane były podczas międzynarodowych 
festiwali i wystaw. W 2016 r. została nominowana do udziału w prestiżowych warsztatach 
Joop Swart Masterclass organizowanych przez World Press Photo.

JOPY
bez tytułu, 2018
21 x 30cm, marker 
Cena wywoławcza: 100 zł

Warszawiak i Żoliborzanin, Jopy jest znanym graficiarzem tworzącym pod pseudonimem.
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Zuzanna Kofta 
Twarz, 2015
22,5 x 21cm, akwarela na papierze 
Cena wywoławcza: 100 zł

Malwina Konopacka 
OKO /  Platyna, 2018
średnica 24cm, talerz dekoracyjny, platyna, kalkomania, ręcznie malowany 
Cena wywoławcza: 100 zł

Zuzanna Kofta jest studentką malarstwa na warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie 
w tym roku przygotowuje pracę dyplomową. Zajmuje się przede wszystkim malarstwem 
i grafiką warsztatową, a od niedawna tworzy także instalacje. Brała udział w wielu wystawach 
indywidualnych i grupowych, m.in. w wystawie na ASP 64 stopnie, przedstawiającej prace 
studentów pracowni malarstwa prof. Wojciecha Cieśniewskiego. Artystka współtworzy 
również kolektyw MYKO - przestrzeń, w której studenci Akademii wystawiają swoje prace 
inspirowane naturą, a także badają szeroko pojęte powiązania między naturą i sztuką.

Warszawska projektantka, graficzka i ilustratorka, Malwina Konopacka współpracuje ze 
znanymi magazynami takimi jak Bluszcz, Przekrój, Zwykłe Życie, Architektura czy Elle.
Swoje prace wystawiała, także otrzymywała za nie nagrody, m.in. w Wielkiej Brytanii,
Stanach Zjednoczonych, Japonii i we Włoszech. Seria OKO to kolekcja limitowanych, ręcznie 
malowanych przedmiotów, swoim kształtem i dekoracją przypominających oczy. Cykl GLD/ 
PLTNA malowany jest metalami szlachetnymi - płynnym złotem i platyną w płynie.
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Zuzanna Krajewska 
Krzyś z Godłem, 2016
tusz pigmentowy na papierze bawełniano-barytowym, sygnowany 
Cena wywoławcza: 500 zł

Tomasz Kręcicki 
Gwoździe, 2015
gwasz na papierze 
Cena wywoławcza: 500 zł

Fotografka Zuzanna Krajewska jest absolwentką Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. 
Wystawiała m.in. w Centrum Sztuki Współczesnej i Muzeum Narodowym w Warszawie. 
Funkcjonuje zarówno w świecie sztuki, jak i należy do grupy najbardziej znanych fotografów 
modowych. Jej twórczość charakteryzuje się przełamywaniem artystycznych przyzwyczajeń. 
Tworzy prace niebanalne, czasem kontrowersyjne, ale zawsze przyciągające wzrok 
i intrygujące.

Urodził się w 1990 r. w Kielcach. Studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie w pracowni prof. Andrzeja Bednarczyka. W Zderzaku po raz pierwszy pojawił się 
w 2014 roku na zbiorowej wystawie „Lepiej mieć horyzont wąski..." (2014). Nominowany do 
Nagrody Artystycznej 2014 Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.
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Kaja Kusztra 
AB, 2018
strona internetowa 
Cena wywoławcza: 500 zł

Anna Libera 
Welcome, 2016
42x29.7cm, risografia, sygnowana 
Cena wywoławcza: 100 zł

Na aukcję przekazuję pracę która jest stroną internetową, którą zaprojektowałam dla siebie. 
Przedmiotem licytacji jest dostęp do zarządzania istniejącą w Internecie witryną z CMS, którą 
można wypełniać zdjęciami. Żeby obejrzeć zawartość strony, odwiedzający na każdym etapie 
dokonuje wyboru między dwiema losowo wygenerowanymi pracami, które układają się 
w dyptyk (A i B).

Malarka, ilustratorka i rysowniczka, Ania Libera w swojej twórczości podejmuje szeroki 
zakres tematów. Jednym z najważniejszych jest miasto, a przede wszystkim Warszawa: 
modernistyczna, kolorowa i różnorodna. Grafika przekazana na aukcję, Welcome, współgra 
z misją programu Refugees Welcome, którą jest tworzenie nowej kultury powitania.
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Ryszard Ługowski
Potrójny z serii Gwiazdy Ricarda, 1999
42 x 29cm, serigrafia, sygnowana, edycja 3/10 
Cena wywoławcza: 500 zł

Ryszard Ługowski jest absolwentem Wydziału Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie. Jest malarzem, rysownikiem, autorem form przestrzennych, obiektów 
i performance. W swojej sztuce analizuje symbole oraz pojęcia religijne i filozoficzne.
Jego prace znajdują się w kolekcjach państwowych i prywatnych i kraju i zagranicą, w tym 
w Niemczech, Australii i Stanach Zjednoczonych.

Janusz Łukowicz 
Chaos, 2015
wydruk cyfrowy, 10 x 20 cm 
Cena wywoławcza: 500 zł

Janusz Łukowicz - studiował na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie. Wybrane wystawy indywidualne: Rządzę i zarządzam (Fundacja Nowej 
Kultury Bęc Zmiana, 2011), Bękarty designu (Galeria Starter, Poznań, 2010), Drobne 
machlojki (Galeria Okna, CSW, Warszawa, 2008), Moje szczęśliwe numerki (Galeria 
Kont, Lublin, 2008). Wybrane wystawy zbiorowe: Przegląd Sztuki Survival 9 (Wrocław, 
2011), Festiwal In Out (CSW Łaźnia, Gdańsk, 2011), Lepsze drzewo (w ramach 
projektu Tomka Saciłowskiego i galerii Le Guern Działka, praca, edukacja, 2009), 
Tribute to Wróblewski (Galeria Program, Warszawa, Galeria Pies, Poznań, 2008).
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Małpeczki 
Royal, 2018
wydruk cyfrowy, 50 x 70 cm 
Cena wywoławcza: 500 zł

Małpeczki, czyli superbohaterki kultury i sztuki to duet, który od 2015 tworzą MariaToboła
-  artystka wizualna, rzeźbiarka i performerka oraz Maria Magdalena Kozłowska - voice 
performerka, piosenkarka i reżyserka. Małpeczki to przede wszystkim internetowy "variety 
show" wypełniony skeczami, piosenkami i gościnnymi występami innych artystów.
Usytuowane na granicy video artu, teatru i performensu eseje tematyzują onkretne zagadnienia
-  śmierć, respekt, proces twórczy, pieniadze. Superbohaterki bazują na powtórzeniu -  obie 
Marie, które łączy fizyczne podobieństwo, wygłaszają tekst jednocześnie, ze staromodną 
manierą PRLowskich kociaków. Koleje wcielenia Małpeczek przedstawiają je jako tricksterki, 
prowadzące program telewizyjny, detektywki, guru, huliganki. Ich przygody były prezentowane 
przez MSN Warszawa, Centrum Sztuki Współczesnej U-Jazdowski, Zonę Sztuki Aktualnej
w Szczecinie i fundację Bęc Zmiana. Autorki Manifestu Nowego Oniryzmu.

Margot Sputo 
Opłatek wigilijny, 2017
wydruk cyfrowy, edycja 2/5, 40 x 60 cm 
Cena wywoławcza: 500 zł

Margot Sputo jest absolwentką Wydziału Sztuki Współczesnej i Fotografii na 
Uniwersytecie Paris 8 oraz Wydziału Historii Wizualnej Wyższej Szkoły Nauk 
Społecznych w Paryżu. Autorka obiektów, instalacji i fotografii. W swojej twórczości 
eksploruje granice przedstawialności, sposoby percepcji, afektywność fotografii. Jej 
prace były prezentowane na międzynarodowych wystawach i w muzeach, m.in. 
w Galerii Mansart w Paryżu, na festiwalu Nuit Blanche 2015 Paris, w Muzeum Miasta 
Meksyk. W 2016 roku, w Muzeum Etnograficznym w Krakowie zaprezentowała 
projekt "Kto Gdzie. O uchodźcach i o nas". Mieszka i pracuje w Krakowie i Paryżu.
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Nomadic State 
W poszukiwaniu sensu życia
wydruk cyfrowy,format 40 x 26,6 cm, nakład 10 egz 
Cena wywoławcza: 500 zł

NOMADIC STATE (KAROLINA MEŁNICKA, STACH SZUMSKI) Nomadic State to otwarty, 
mobilny projekt oparty na kreacji nomadycznego mikropaństwa, który w sposób mimikryczny 
wpasowuje się w zastaną przestrzeń geograficzną i społeczną. Nomadic State odnosi 
się do genezy “niemiejsc” w rozumieniu przestrzeni pozbawionych tożsamości za sprawą 
globalizacyjnego ujednolicenia rzeczywistości, a także do ageograficznego charakteru 
Internetu. Tak rozumiana rzeczywistość stwarza pole do refleksji nad pozycją człowieka 
w systemie politycznym państwa, w którym funkcjonuje. Nomadic State powstało jesienią 
2015 roku.

Rafał Milach
Black See of Concrete, 2013
21 x 26.5 cm, książka fotograficzna, edycja specjalna z odbitką 
Cena wywoławcza: 500 zł

Fotograf i artysta wizualny Rafał Milach zajmuję się głównie tematami dotyczącymi 
byłego Bloku Wschodniego i przemian zachodzących w tym rejonie po rozpadzie Związku 
Radzieckiego. Wynikiem obserwacji artysty są eseje fotograficzne Black See of Concrete,
Szare (2002), Wunderland (2006) czy 7 Rooms (2011), omawiające wpływ przemian 
politycznych na ludzi i zamieszkiwane przez nich miejsca. Rafał Milach jest współzałożycielem 
kolektywu fotograficznego Sputnik Photo i zwycięzcą konkursu World Press Photo w 2008 
roku, a także finalistą prestiżowego konkursu Deutsche Borse Photography Foundation Prize 
2018.
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Olga Milczyńska 
Podróż z serii Flow, 2018
20 x 10 x 11 cm, porcelana 
Cena wywoławcza: 500 zł

Olga Milczyńska jest absolwentką Danish Design School oraz kierowniczką pracowni 
ceramicznej w School of Form w Poznaniu. Ceramikę doskonaliła na studiach w Wielkiej 
Brytanii, Francji, Niemczech, Danii i Korei. Artystka jest także współzałożycielką pracowni 
August. Praca Podróż nawiązuje do onirycznych podróży, sennych marzeń i lektur 
z dzieciństwa. Jest kolejną rzeźbą z serii FLOW, zapoczątkowanej w 2010 roku. Wykonana 
została ręcznie z porcelany, niebieskie elementy są szkliwione.

Julia Mostowska 
bez tytułu, z serii Doted
średnica 37cm, biała patera ceramiczna 
Cena wywoławcza: 100 zł

Patera ceramiczna z serii Doted, stworzona przez Julię Mostowską, w interesujący sposób 
nawiązuje do dialogu pomiędzy użytecznością a dekoracją. Tytułowe kropki nie są nałożone na 
naczynie, a są z niego wycięte, stanowiąc pustkę, negatywną przestrzeń. Sprawiają, że zakres 
używania naczynia jest ograniczony, lecz dodają mu uroku.
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Małgorzata Mostowska
bez tytułu, z cyklu Pięciokąty - geometria, 2016
średnica 30 cm, czarna glina szkliwiona 
Cena wywoławcza: 100 zł

Paweł Mostowski 
bez tytułu, 2012
50 x 70cm, akwarela na papierze 
Cena wywoławcza: 500 zł

Malarz Paweł Mostowski tworzy w nurcie abstrakcji geometrycznej. Poza malarstwem 
fascynuje go także logika i matematyka, co ma znaczny wpływ na jego sztukę. Artysta 
utrzymuje, że każdy element obrazu musi mieć racjonalne uzasadnienie. Jego twórczość 
jest przemyślana, pełna eleganckiej prostoty i oszczędna pod względem wykorzystywanych 
kolorów i form.
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Maciej Niemojewski 
Bataclan, 2015
49 x 69cm, druk cyfrowy 
Cena wywoławcza: 500 zł

Maciej Niemojewski zajmuje się głównie fotografią dokumentalną. Jest absolwentem 
Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych i Akademii Fotografii. W swoich pracach rozważa 
związek pomiędzy przestrzenią i człowiekiem. Przekazane na aukcję zdjęcie należy do serii 
These Places, dokumentującej miejsca związane z zamachami terrorystycznymi w Paryżu 13 
listopada 2015 roku. Fotograf odwiedził stolicę Francji tydzień po tragedii i uwiecznił okolice 
m.in. Stade de France, Rue de la Fontaine, Boulevard Voltaire i Bataclanu.

Anna Niesterowicz 
Bez tytułu, 2018
Kolaż, 23 x 20 cm 
Cena wywoławcza: 500 zł

Arystka, tworzy filmy wideo, rysunki, obiekty, instalacje, ilustracje dla prasy; urodzona w 1974 
roku w Warszawie. W latach 1995-2000 studiowała w pracowni prof. Grzegorza Kowalskiego 
na Wydziale Rzeźby warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Tworzy filmy wideo, rysunki, 
obiekty, instalacje, ilustracje dla prasy. Pisze teksty - publikowała w "Czereji" (piśmie 
wydawanym przez Artura Żmijewskiego), katalogach wystaw, prowadzi blog o podróżowaniu 
komunikacją miejską (autobus.blog.pl). Współpracuje z Fundacją Galerii Foksal. Mieszka 
i pracuje w Warszawie.
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Dominika Olszowy
Dzień dobry, 2018
AP, 38 x 18 cm (2 panele)
Cena wywoławcza: 500 zł

Dominika Olszowy realizuje prace na pograniczu różnych mediów, wykorzystując m.in. wideo, 
performans, instalację i scenografię. Absolwentka kierunku intermedia na Uniwersytecie 
Artystycznym w Poznaniu. Od 2008 tworzy efemeryczną Galerię Sandra. Współtworzyła 
radykalną grupę hip-hopową Cipedrapskuad. Członkini i współzałożycielka gangu 
motorowerowego Horsefuckers M.C. Stypendystka Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Mieszka i pracuje w Warszawie.

Witek Orski 
GALAXY, 2018
porcelanowy kubek, wydruk cyfrowy, 15 x 10 cm 
Cena wywoławcza: 500 zł

Witek Orski jest absolwentem filozofii i fotografem. Swoje prace określa jako narastające 
na siebie wątki, podejścia i ujęcia. Interesują go relacje pomiędzy obrazami, bada społeczne 
funkcje fotografii, samo medium i jego miejsce w polu sztuki. Mieszka i pracuje w Warszawie.
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Patrycja Orzechowska 
Medium, 2017
22 x 29cm, fotogram, papier barytowy, (A. P) sygnowany na odwrocie ołówkiem: 
Patrycja Orzechowska „Medium" /2017 (MHŻP-B447)
Cena wywoławcza: 500 zł

Patrycja Orzechowska zajmuje się fotografią, grafiką użytkową, instalacją, filmem i ilustracją 
książkową. Projekt Medium stworzyła w ramach rezydencji w Muzeum Historii Żydów Polskich 
POLIN. Artystka wybrała spośród darów z kolekcji instytucji obiekty, które zostały następnie 
bezpośrednio naświetlone na papierze światłoczułym. W ten sposób Orzechowska utrwaliła 
wizerunek wybranych przedmiotów, jednocześnie podkreślając związane z nimi historie 
i przetwarzając je w medium między przeszłością a przyszłością. Przekazany na aukcję 
fotogram to ślad szylkretywej tabakiery z początku XX wieku należącej do Józefa Kramsztyka. 
Do fotogramu dołączony jest także prezent od artystki - książka dokumentująca projekt, która 
została nominowana do Fotograficznej Publikacji Roku.

Weronika Pawlak 
Trzy Panie i Pies, 2017
30 x 40cm, fotografia cyfrowa 
Cena wywoławcza: 100 zł

Zdjecie Trzy Panie i Pies Weroniki Pawlak przedstawia trzy panie, prawdopodobnie sąsiadki, 
które nie zwracając uwagi na wszechobecnych turystów spotkały się na pogawędkę w porcie. 
Sytuacja została uchwycona na Malcie. Kolorowe łodzie z fabryką w tle nadają zdjęciu 
surrealistycznego i malarskiego klimatu.
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Sławomir Pawszak 
Bez tytuł, 2017
sitodruk na papierze, ed. 31/50, 70 x 50 cm 
Cena wywoławcza: 500 zł

Cyryl Polaczek 
Bez tytułu, 2017
o/ej na płótnie, 22 x 31 cm 
Cena wywoławcza: 500 zł

Sławomir Pawszak (ur. 1984) artysta malarz, studiował w pracowni prof. Leona Tarasewicza. 
Jest autorem obrazów o malarstwie i byciu malarzem. Mieszka i pracuje w Warszawie.

Cyryl Polaczek - urodzony w Zielonej Górze, 1989 Mieszka i pracuje w Krakowie. Wraz 
z Karoliną Jabłońską i Tomaszem Kręcickim współtwórca Galerii Potencja.
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Katarzyna Przezwańska 
Bez tytułu, 2013
jajko kurze, akryl 
Cena wywoławcza: 500 zł

Hanna Pyrzyńska 
Na Spacer, 2015
50 x 70cm, akryl na płótnie, sygnowany 
Cena wywoławcza: 500 zł

Katarzyna Przezwańska ukończyła studia na Wydziale Malarstwa warszawskiej ASP. 
Przezwańska zainteresowana jest modernizmem i odwołuje się do modernistycznych utopii i 
awangardowych ruchów początku XX wieku. Istotną kwestią w jej twórczości jest kolor i jego 
percepcja w odniesieniu do właściwości przestrzennych architektury. Projekty Przezwańskiej 
przybierają formę abstrakcyjnych trójwymiarowych obrazów, w których posługuje się cytatami 
kolorystycznymi czerpanymi z najbliższego miejskiego otoczenia.

Hanna Pyrzyńska jest absolwentką Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej; jej 
dyplom został wyróżniony przez warszawski oddział SARP-u. Studiowała również jako 
wolna słuchaczka malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie u prof. Stefana 
Gierowskiego. Jest malarka i ilustratorką książkową, zajmuje się także ilustracją prasową. 
Współpracuje z Gazetą Wyborczą, a także z Elle, Dziecko, LeMonde, Courriere International czy 
Service Litteraire.
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Elżbieta Radziwiłł 
Ucieczka, 2018
60x81 cm, akryl+gwasz 
Cena wywoławcza: 500 zł

Obraz Ucieczka Elżbiety Radziwiłł, stworzony techniką łączoną, swoimi stonowanymi kolorami 
i tajemniczością przedstawionej sceny, a także elementami abstrakcji, nawiązuje do tematyki 
onirycznej.

Joanna Rajkowska 
Siatkówka, 2016
25 x 25cm, druk na lustrze 
Cena wywoławcza: 500 zł

Joanna Rajkowska w swojej pracy korzysta z różnorodnych mediów, w tym rzeźby, fotografii, 
rysunku, filmu i instalacji. Jest także autorką znanych projektów w przestrzeni publicznej.
Jej prace zawierają zarówno architektoniczne i geologiczne fantazje, sztuczne wykopaliska 
archeologiczne, jak i rzeźby podwodne, dymy kadzideł czy geody wypełnione kryształami. 
Jest artystką wszechstronną, dopasowującą sposób wypowiedzi artystycznej do potrzeb 
komunikatu. W 2007 roku Rajkowska została laureatką Paszportu Polityki w kategorii 
sztuki wizualne, a w 2010 roku otrzymała Nagrodę Wielką Fundacji Kultury za swój dorobek 
artystyczny.
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Agnieszka Rayss
Tu się Zaczyna Koniec Miast
20 x 31 cm, książka fotograficzna, edycja specjalna, numerowana (10/25), z podpisem
i podpisaną odbitką
zdjęcia Agnieszka Rayss
tekst Filip Springer
Cena wywoławcza: 500 zł

Agnieszka Rayss jest fotografką, współzałożycielką kolektywu Sputnik Photos oraz laureatką 
wielu prestiżowych nagród fotograficznych, m.in. Pictures of the Year i Grand Press Photo. 
Prezentowana na aukcji książka, Tu się Zaczyna Koniec Miast wydana przez Sputnik Photos, 
zawiera zdjęcia Agnieszki Rayss i tekst Filipa Springera. Opowiada o industrialnej, niepokojącej 
stronie organizmów miejskich.

Dorota Roqueplo
Armand z filmu Twój Vincent, 2015
21 x 29.7cm, projekt kostiumu, sygnowany 
Cena wywoławcza: 500 zł

Dorota Roqueplo jest absolwentką Projektowania Mody i Kostiumu na paryskiej Ecole 
Internationale des Arts de la Mode i zaliczana jest do grona najwybitniejszych polskich 
kostiumografów. Za swoje prace, projektowane zarówno dla filmu i teatru, jak i reklamy, 
była wielokrotnie nagradzana. Prezentowany na aukcji projekt kostiumu przygotowany 
był do nominowanego do Oscara oraz Złotych Globów filmu Twój Vincent - pierwszego 
pełnometrażowego filmu animowanego wykonanego techniką malarską.
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Wiesław Rosocha 
Czarodziejski Flet, 1994
50 x 70cm, druk cyfrowy, sygnowany 
Cena wywoławcza: 100 zł

Wiesław Rosocha jest grafikiem, zajmuje się plakatem, rysunkiem, ilustracją i projektowaniem 
książek. Podczas swojej kariery współpracował z wieloma teatrami, w tym z Teatrem Wielkim 
i Teatrem Studio w Warszawie, Teatrem Wybrzeże w Gdańsku i Operą Novą w Bydgoszczy. 
Jego plakaty, takie jak Czarodziejski Flet, charakteryzują się perfekcyjnie rozplanowaną 
kompozycją, znakomitym warsztatem malarskim i graficznym oraz metaforycznymi 
i surrealistycznymi elementami.

Wilhelm Sasnal 
Diabeł, 2018
55 x 38 cm, linoryt na papierze bezkwasowym Canson Edition, sygnowany
Cena wywoławcza: 500 zł
Sprzedaż warunkowa - kwota minimalna 10 000 zł

Wilhelm Sasnal, jeden z najbardziej znanych polskich artystów współczesnych na świecie, 
jest uznawany przez krytyków za czołowego twórcę swojego pokolenia. Wystawiał m.in. 
w paryskim Centre Pompidou i nowojorskim Museum of Modern Art, jego prace są też 
częścią stałej kolekcji Tate Modern w Londynie. Diabeł, niedawno wykonana praca artysty, 
swoją estetyką nawiązuje do ekspresjonistycznych grafik z początku XX wieku, a tematyką do 
dylematów religijnych.



Mianownik: kto? co? nowak / nowaczka / nowacy 
Dopełniacz: kogo? czego? nowaka / nowaczki / nowaków 
Celownik: komu? czemu? nowaku / nowaczce / nowakom 
Biernik: kogo? co? nowaka / nowaczkę / nowaków 
Narzędnik: kim? czym? nowakiem / nowaczką / nowakami 
Miejscownik: o kim? o czym? o nowaku / o nowaczce / o nowakach 
Wołacz: (O!) - nowaku / nowaczko / nowacy
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Jana Shostak
nowak /  nowaczka /  nowacy
21 x 29.7cm, sygnowany 
Cena wywoławcza: 500 zł

Jana Shostak 
Certyfikat Użytkownika
32.9 x48.3cm, sygnowany 
Cena wywoławcza: 500 zł

Celem projektu nowak /  nowaczka /  nowacy Jany Shostak jest wprowadzenie do przestrzeni 
języka słowa, które zamieniłoby stygmatyzujące określenie "uchodźca". Słowo to, będące 
jednocześnie homonimem najpopularniejszego polskiego nazwiska, ma znacznie bardziej 
pozytywne brzmienie. Autorka promuje ten nieistniejący jeszcze w oficjalnym obiegu termin za 
pomocą mediów społecznościowych i środków masowego przekazu.

Jana Shostak jest nowaczką z Białorusi, a także artystką i doktorantką na Uniwersytecie 
Artystycznym w Poznaniu. W 2017 roku obroniła pracę dyplomową w Pracowni Działań 
Przestrzennych Mirosława Bałki. Jest laureatka m.in. Nagrody Krytyków w konkursie Najlepsze 
Dyplomy ASFj Grand Prix Młode Wilki 2016, Nagrody ZAiKS w konkursie Coming Out oraz 
Grand Prix In Out Festival oraz finalistką APH.
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Jana Shostak, Jakub Jasiukiewicz 
kadr z filmu Miss Polonii
32.9 x 48.3cm, sygnowany 
Cena wywoławcza: 500 zł

Aleksandra Sienkiewicz 
Agnieszka, 2017
65 x 81cm, olej na płótnie 
Cena wywoławcza: 500 zł

Jakub Jasiukiewicz jest absolwent Intermediów na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu 
i doktoratem Fotografii na poznańskim Uniwersytecie Artystycznym, gdzie od 2015 roku jest 
także kierownikiem Katedry Intermediów. Uczestniczył w ponad 60 wystawach zbiorowych 
i jest autorem 9 wystaw indywidualnych. Otrzymał liczne nagrody, m.in. MKDiN, NCK, 
Akademie Schloss Solitude i Visegrad Fund. Jest autorem zdjęć, operatorem, fotografem, 
oraz reżyserem krótkich form dokumentalnych i filmów autorskich. Przekazany na aukcję kadr 
pochodzi z filmu Miss Polonii, którego premiera planowana jest na 2020 rok.

Aleksandra Sienkiewicz studiuje na Wydziale Grafiki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. 
Jest laureatką licznych konkursów malarskich i rysunkowych. W swojej twórczości inspiruje 
się głównie człowiekiem - jego sylwetką w kontekście barwy i przestrzeni, powidokiem jaki po 
sobie pozostawia.



73 74

Paweł Sliwinski 
Bez tytułu, 2015
grafit na papierze, 30 x 21 cm 
Cena wywoławcza: 500 zł

Paweł Śliwiński (ur.1984) absolwent malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie 
(2009). Paweł Śliwiński traktuje płotno jako rodzaj palimpsestu: nadmalowuje na nim 
kolejne warstwy, detale i tła aż do momentu uzyskania zadawalającej kompozycji. W czym 
jednak miałaby przejawiać się jej doskonałość? Wydaje się, że kategorie malarskie tracą tu 
zastosowanie, a bardziej przydatny staje się język opisujący muzyczne pasaże, niekończące 
się improwizacje i jam sessions. W improwizacji -  podobnie jak w malarstwie Śliwińskiego -  
jeden temat może „zawędrować" w kompletnie nieprzewidywane rejony, a przy tym całkowicie 
zmienić swój charakter.

Mikołaj Sobczak 
Nude With Skeleton, 2017
Gwasz na papierze, 30 x 40 cm 
Cena wywoławcza: 500 zł

Mikołaj Sobczak -  urodził się w 1989 roku. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie i Universitat der Kunste w Berlinie. Kontynuuje naukę w Kunstakademie 
w Munster. Jest współzałożycielem performatywnego duetu Polen Performance (razem 
z Justyną Łoś). We wrześniu jego film STAR był częścią wystawy Love, Memory, Curiosity 
organizowanej przez Polana Institute w Muzeum Geologicznym. Wystawa Drag Niezłomne 
zostanie pokazana w październiku w Teatrze Nowym w Krakowie.
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Monika Sosnowska 
Rzeka, 2004
papier malowany farbą plakatową, 2 x 39 x 28 cm
Cena wywoławcza: 500 zł
Sprzedaż warunkowa - kwota minimalna 10 000 zł

Monika Sosnowska jest jedną z najbardziej uznanych na świecie artystek polskich. W 2007 
reprezentowała Polskę na Biennale Sztuki w Wenecji. Wcześniej uczestniczyła m.in. w 
Manifesta 4 we Frankfurcie (2002) i wystawie Clandestine w ramach 51. Biennale Sztuki 
w Wenecji (2003). W 2006 odbyła się jej indywidualna prezentacja w Muzeum Sztuki 
Nowoczesnej w Nowym Jorku, a w 2008 wystawa w prestiżowym Schaulager w Bazylei. 
Sosnowska uczestniczy w przygotowywanym przez warszawskie Muzeum projekcie Parku 
Rzeźby na Bródnie.

Antoni Starzyński 
Spojrzenia, 2018
tusz na papierze, 50 x 70 cm 
Cena wywoławcza: 500 zł

Antoni Starzyński studiuje grafikę na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. W swojej pracy 
wykorzystuje zarówno klasyczne techniki plastyczne, jak i nowe rozwiązania wizualne, przy 
wsparciu różnych technologii multimedialnych.
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Grzegorz Stefański 
Bez tytułu
pastel olejny na papierze, 19 x 19 cm
Cena wywoławcza: 500 zł

KleMens Stępniewska 
Plakat do wystawy KATO
wydruk cyfrowy, 100 x 70 cm 
Cena wywoławcza: 500 zł

Grzegorz Stefański (ur. 1983) mieszka i pracuje w Londynie i w Warszawie. Absolwent filozofii 
na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz fotografii na Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu.
W 2016 roku zrealizował dyplom magisterski w Pracowni Działań Przestrzennych Mirosława 
Bałki na Wydziale Sztuki Mediów ASP w Warszawie. W tym samym roku otrzymał Felix Slade 
Award, aby kontynuować edukację jako stypendysta Slade School of Art w Londynie. W 2017 
został laureatem Ivan Juritz Prize w Londynie oraz zdobył Grand Prix na Biennale Sztuki 
Młodych „Rybie Oko 9" w Ustce. Debiutował w 2010 wystawą indywidualną w Spółdzielni 
Goldex-Poldex w Krakowie.

Kle Mens (Klementyna Stępniewska) (ur. 1985) - ukończyła malarstwo na warszawskiej ASP w 
2014 roku pod kierunkiem profesora Jarosława Modzelewskiego i Igora Przybylskiego. Brała 
udział w wielu wystawach zbiorowych oraz w duecie artystycznym „Klementyna Katarzyna 
Stępniewska Rowska".
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Aleksandra Szatkowska 
Rapit, 2017
100 x 70cm, olej na płótnie 
Cena wywoławcza: 500 zł

Aleksandra Szatkowska zajmuje się malarstwem i grafiką. Jest studentką Wydziału Grafiki 
warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. W malarstwie skupia się głównie na motywach, które 
kojarzą jej się z codziennymi sytuacjami.

Tomasz Szerszeń 
Moskwa, 2016.
archival print, AP 21/30cm 
Cena wywoławcza: 500 zł

Tomasz Szerszeń (1981) -  artysta wizualny, fotograf, antropolog i badacz sztuki.
Absolwent Fotografii w PWSFTViT w Łodzi i Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów 
Humanistycznych na UW, doktor nauk o sztuce. Członek redakcji kwartalników „Widok. Teorie i 
praktyki kultury wizualnej" i „Konteksty", adiunkt w Instytucie Sztuki PAN.
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Sonia Szóstak
Magical Garden with Weronika, 2017
50 x 70cm, substrate: Hahnemuehle photo rag 308 
Cena wywoławcza: 500 zł

Zbyszek Szymańczyk 
Barcelona, Hiszpania, 2017
1/13, sitodruk
Cena wywoławcza: 100 zł

Sonia Szóstak to absolwentka Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej 
im. Leona Schillera. W jej twórczości przeplatają się fotografie przywiezione z końca świata z 
kobiecymi portretami i kampaniami modowymi. Zdjęcia artystki wystawiane były w galeriach 
na całym świecie, m.in w Galerii Carla Sozzani w Mediolanie i na zbiorowej wystawie pod 
kuratelą Alexiego Lubomirskiego w Nowym Jorku. W Warszawie będzie je można zobaczyć na 
indywidualnej wystawie w Leica Gallery.

Zbigniew Szymańczyk Urodzony w 1994 roku. Mieszka i pracuje w Warszawie. Student 5 roku 
Wydziału Grafiki warszawskiej ASP. Zajmuje się głównie grafiką i fotografią. Fotografia jest dla 
niego głównym zajęciem i pasją, dlatego zdjęcia robi zawsze i wszędzie, czymkolwiek się da.
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Tomasz Wiech 
bez tytułu, 2017
20 x 30cm
Cena wywoławcza: 500 zł

Wojtek Wieteska 
TRAVELLING (take 45)
50 x 50cm, wydruk cyfrowy Lambda na papierze Fuji Flex, edycja 2/7 
Cena wywoławcza: 500 zł

Fotograf Tomasz Wiech jest absolwentem Instytutu Twórczej Fotografii Uniwersytetu 
Śląskiego w Opawie. Wielokrotnie nagradzany, w tym w konkursie World Press Photo w 2008 
roku, jest także stypendystą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Swoje prace 
wystawiał na wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych w kraju i za granicą.

Wojtek Wieteska należy do grona najbardziej rozpoznawalnych polskich fotografów.
Wyrósł w tradycji francuskiej szkoły reporterskiej. Ukończył wydział operatorski Szkoły 
Filmowej w Łodzi, gdzie w 2015 roku obronił doktorat. Jest znany z indywidualnego stylu, 
charakteryzującego się konceptualnym podejściem do rzeczywistości. Twórca wystaw, 
autor albumów i książek fotograficznych. Pisze o fotografii w sposób krytyczny i impresyjny. 
Okazjonalnie wciela się też w rolę kuratora wystaw. Prace Wojtka Wieteski znajdują się 
w prywatnych kolekcjach w Polsce, Europie, Stanach Zjednoczonych oraz w Japonii.
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Maja Wirkus 
Bez tytułu, 2018
wydruk pigmentowy, 33 x 32 cm (zestaw 3 fotografii) 
Cena wywoławcza: 500 zł

Marcjanna Wojdyła 
Guma
52x70cm, miękki werniks plus szablon 
Cena wywoławcza: 500 zł

Maja Wirkus (ur. 1980 r.) - studiowała fotografię eksperymentalną na uniwersytecie w Kassel 
(dyplom z wyróżnieniem w 2014).
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Ewa Zamojska 
bez tytułu
80 x 60cm, olej na płótnie 
Cena wywoławcza: 500 zł

Damian Ziółkowski 
Róża
29.7x 42cm, druk cyfrowy 
Cena wywoławcza: 100 zł

Abstrakcyjny obraz Ewy Zamojskiej przyciąga wzrok kontrastem jaskrawej zieleni na samym 
środku, ze stonowanymi pomarańczami, brązami i fioletem tła.

Damian Ziółkowski jest absolwentem Wydziału Sztuki Nowych Mediów Polsko-Japońskiej 
Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie oraz Uniwersytetu Salford w Anglii. Plakat Róża 
jest częścią projektu "One Poster Everyday for a Year", w którym artysta tworzył jeden plakat 
dziennie przez cały rok



Aukcja odbędzie się w niedzielę 24 czerwca o godz. 18 w Powidokach 
w Muzeum nad Wisłą (przestrzeni wystawowej Muzeum Sztuki Nowoczesnej 
w Warszawie) przy Wybrzeżu Kościuszkowskim 22. Wystawę przedaukcyjną 
można będzie oglądać w Powidokach od wtorku 19 czerwca.

Cały dochód z aukcji zostanie przeznaczony na działalność programu 
Refugees Welcome Polska, który łączy uchodźców z Polakami, którzy chcą 
z nimi dzielić swój dom. Program działa w ramach Fundacji Ocalenie.

Więcej informacji o programie: www.refugees-welcome.pl

F U N D A C J A
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four 
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artystom i artystkom, których prace prezentowane są w niniejszym katalogu, 
za hojność i przekazanie dzieł na aukcję.

a także wolontariuszkom i wolontariuszom Refugees Welcome, bez których 
organizacja aukcji byłaby niemożliwa:
Karolinie Ciszeckiej, Alicji Czajkowskiej, Patrycji Dymek, Ninie Hetmańskiej, 
Kacprowi Janusiakowi, Annie Jaszczuk, Wacławowi Maratowi, Patrycji 
Myszkowskiej, Annie Kawalskiej, Tosi Kaźmierczak, Sonii Kiszy, Marcie 
Kowalewskiej, Natalii Michałowskiej, Paulinie Piotrowskiej, Karolinie 
Prończuk, Monice Prończuk, Pawłowi Radziwiłłowi, Julii Radziwiłł, Matyldzie 
Szyrle, Ninie Sobocińskiej, Zofii Urban, Monice Zaleszczuk.
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Opracowanie graficzne: 
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Redakcja:

Wacław Marat, facebook/waclawmaratrysuje 
Kacper Janusiak, www.k94studio.com 
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